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Falu kommun 
Val- och demokratinämnden 
 

Sammanträdesprotokoll   
 
Sammanträdesdatum  
2016-02-01   

________________________________________________________________________ 
 
Plats och tid 
Rådhuset Sessionssalen kl. 13:15 - 16:00 

Beslutande 
MP Bruno Kaufmann, ordförande    
S Anna Fält, 1:e vice ordförande 
KD Katarina Gustavsson, 2:e vice ordförande 
C Kristina Wahlén 
M Håkan Hammar   
V Rikard Olofsson 
L Joakim Gåfvels 
FAP Peter Gehlin § 1-2 
SD Knut C.A. Scherman 
FAP Violet Maskoonee § 3-4 
 
    

Utses att justera    Peter Gehlin, Kristina Wahlén 

Justeringsdag   2016-02-08 

Justerade paragrafer  1-4 

Underskrifter 
Sekreterare  ………………………………………………………………. 

Eva Dahlander 
 
Ordförande  ………………………………………………………………. 

Bruno Kaufmann 
 
Justerande   .………………………………………………………………. 

Peter Gehlin § 1-2  Kristina Wahlén § 3-4  

Bevis 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

 
Organ Val- och demokratinämnden 
Sammanträdesdatum 2016-02-01 
Datum när anslaget sätts upp 2016-02-08 
Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet  
Underskrift 
 …………………………………………………………… 

Karin Hedwall Aldskogius 

http://www.falun.se/
http://www.falun.se/
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Ej tjänstgörande ersättare M Christina Haggren 
 FAP Violet Maskoonee § 1-2 
 KD Sonja Shirvani 
 V Malin Nissinen 
 SD Annette Norell 

 
Övriga deltagare Eva Dahlander, kanslichef 
 Klas Sjörén, ungdomsdemokratihandläggare 
 Kerstin Söderlund, nämndadministratör § 1 
 Lars-Gunnar Svärd, IT-tekniker § 1 
 Johan Åkerblom, IT-strateg § 1 
 Helena Sundstedt, bibliotekarie § 4 
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§ 1 Lägesrapport för SKL-projektet Beslut på distans 

 VDN0008/15  
Beslut   
     

1. Val- och demokratinämnden har tagit del av lägesrapporten.  
  

2. Beslut på distans kommer att testas tekniskt i kommunal regi. 
 
3. Stadskansliet och IT-kontoret får i uppdrag att föreslå hur beslut på distans ska 

prövas.  
 

Sammanfattning 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har avslutat projektet Beslut på distans från och 
med årsskiftet. Det innebär att kommunfullmäktiges beslut om Falu kommuns deltagande i 
projektet inte går att verkställa. Det kan däremot drivas på alternativt sätt.  

Möjligheten att fatta beslut på distans finns redan idag enligt kommunallagen. En 
förutsättning är att kommunfullmäktige fattar beslut om detta och att det är infört i 
arbetsordning.  

Syftet med ett deltagande på distans är bl.a. att öka attraktiviteten i att engagera sig 
politiskt och att kunna genomföra resfria möten och på så sätt bidra till en bättre miljö. 

När nu SKL-projektet har upphört går det att fortsätta projektet Beslut på distans genom att 
pröva egen teknisk utrusning och digital hantering av handlingar till politiken. Detta kräver 
inte fullmäktiges godkännande. Om det däremot önskas en utveckling av projektet som 
innebär att fatta beslut på distans i realtid krävs ett kommunfullmäktigebeslut.  

Beslutet är enligt stadskansliets förslag exklusive punkt 3.  

 
Beslutsunderlag 
Stadskansliets tjänsteskrivelse 2016-01-05. 
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Bruno Kaufmann (MP): Enligt beslutet. 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Stadskansliet 

IT-kontoret 

Kommunfullmäktige 
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§ 2 Redovisning av kommunala effekter av 

betänkande från 2014 års Demokratiutredning 
(Delaktighet och jämlikt inflytande) 

 VDN0001/16  
Beslut   
     

1. Val- och demokratinämnden har tagit del av redovisning av 
Demokratiutredningens effekter på kommunal verksamhet. 

2. Val- och demokratinämnden indelas i två grupper som har i uppdrag att bedöma 
och lämna förslag på åtgärder dels på ett års sikt, dels för en planeringsperiod 
t.o.m. år 2020. Förslagen ska ha sin utgångspunkt i styrdokumentet 
Demokratikommun 2020. Arbetet ska avslutas vid utbildningsdag den 25 maj och 
återrapportering görs på val- och demokratinämndens sammanträde den 30 maj 
2016.  
Ledamöter och ersättare delas in enligt följande:  
Grupp 1: Samordnare Anna Fält. Ingående medlemmar är socialdemokraterna, 
centerpartiet, liberalerna och sverigedemokraterna.  
Grupp 2: Samordnare Katarina Gustavsson. Ingående medlemmar är moderaterna, 
vänsterpartiet, kristdemokraterna och falupartiet.  

3. Ledamöter och ersättare erbjuds att delta i arbetet med rätt till 
sammanträdesarvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst maximerat till två 
tillfällen à 2 timmar.  

 
Sammanfattning 
2014 års Demokratiutredning har tagit fram förslag till åtgärder för att öka och bredda 
engagemanget inom den representativa demokratin och att stärka individens möjligheter 
till delaktighet i och inflytande över det politiska beslutsfattandet mellan de allmänna 
valen. Utredningen har utmynnat i betänkande SOU 2016:5. 

Ordföranden redovisar förslag från Demokratiutredningen som har bärighet framförallt på 
det offentliga kopplat till den kommunala verksamheten.   

Ett fortsatt intensifierat arbete föreslås ske genom att ledamöter och ersättare ges möjlighet 
att diskutera och lämna förslag på prioriterade demokratiinsatser. Dialogen förs utifrån 
2014 års Demokratiutredning kopplat till Falu kommuns styrdokument Demokratikommun 
2020.  

Beslutet är enligt stadskansliets förslag exklusive ordförandens förtydligande av 
gruppindelning.  
 
Beslutsunderlag 
Sammanfattning av Betänkande av 2014 års Demokratiutredning –  
Delaktighet och jämlikt inflytande, SOU 2016:5. 
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Stadskansliets tjänsteskrivelse 2016-01-22. Val- och demokratinämndens ordförandes 
diskussionsunderlag Den interna politiska organisationen och Det medborgerliga 
deltagandet.  

Sammanställning av 2014 års Demokratiutredning – delaktighet och jämlikt inflytande 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Bruno Kaufmann (MP): Enligt beslutet.  
 
_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Ledamöter och ersättare i val- och demokratinämnden 

Carola Sundström, lönecenter 
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§ 3 Godkännande av verksamhetsberättelse för 

val- och demokratinämnden 2015 

 VDN0017/15  
Beslut   
     

Verksamhetsberättelse för val- och demokratinämnden för år 2015 godkänns med 
följande justering av text under rubriken Ekonomi: ”Det positiva resultatet beror i 
huvudsak på att ersättningen för förlorad arbetsinkomst inte fallit ut i den 
omfattning som beräknats. Dessutom påverkas resultatet av ett inställt 
sammanträde.” och text under rubrik Utveckling, 1:a punkten: 
”Genomföra projekt Beslut på distans i egen regi med utgångspunkt att testa teknik 
och programvara”. 

 
Sammanfattning 
Val- och demokratinämndens första verksamhetsberättelse lämnas för år 2015. Det 
ekonomiska resultatet är positivt med drygt 100 tkr.  

De viktigaste händelserna under 2015 är framförallt bildandet av en helt ny nämnd och att 
styrdokumentet Demokratikommun 2020 har godkänts. De mest prioriterade åtgärderna 
framöver är en fortsatt implementering av Demokratikommun 2020 och stöd till 
nämndernas och förvaltningarna i deras uppdrag vad gäller bl.a. förändrat processarbete. 
Därefter kommer ett antal särskilda demokratiinsatser ske under året, exempelvis att 
erbjuda ett undervisningsmaterial till skolorna och genomförandet av 
demokraticentrumveckorna. 

Beslutet är enligt stadskansliets förslag men med justerad text enligt förslag från Håkan 
Hammar och med ändring i texten gällande Beslut på distans.   
 
Beslutsunderlag 
Verksamhetsberättelse för val- och demokratinämnden för år 2015. 

Stadskansliets tjänsteskrivelse 2016-01-22. 

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Bruno Kaufmann (MP): Enligt stadskansliets förslag med bifall till justerad 
text under rubrik Ekonomi enligt Håkan Hammars förslag och med rättelse utifrån 
anpassning av val- och demokratinämndens beslut om fortsättning av projektet Beslut på 
distans i egen regi.  

Håkan Hammar: Bifall till stadskansliets förslag men med justering av skrivning under 
rubriken Ekonomi enligt följande: Det positiva resultatet beror i huvudsak på att 
ersättningen för förlorad arbetsinkomst inte fallit ut i den omfattning som beräknats. 
Dessutom påverkas resultatet av ett inställt sammanträde. 
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_________________________________________________________________________ 
 
Beslutet skickas till 
Stadskansliet 
Ekonomikontoret 
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§ 4 Information om Demokraticentrum våren 2016 

    
Beslut   
     

Val- och demokratinämnden har tagit del av informationen.  
 

Sammanfattning 
Upplägg och praktisk information om partiaktiviteter som planeras äga rum på 
stadsbiblioteket under våren 2016 lämnas. Ordförande Bruno Kaufmann redovisar aktuell 
lägessituation och Katarina Gustavsson kompletterar med uppgifter om 
Kristdemokraternas deltagande. Ordförande meddelar att samtliga partier behöver lämna 
uppgifter om tema under respektive partis vecka.  

Bibliotekarie Helena Sundstedt lämnar upplysningar hur partierna ska förfara om önskemål 
finns att nyttja stadsbibliotekets övriga lokaler under aktivitetsveckorna.  

 
Beslutsunderlag 
Informationsblad om partiaktiviteter på stadsbiblioteket.  

PM inför partiernas aktiviteter. 
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